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Rozwój firmy UNTHA: rekordowy wynik producenta rozdrabniaczy z Salzburga 

Wzrost obrotów o 10 milionów euro, więcej pracowników, więcej 

inwestycji – UNTHA ma za sobą udany rok  

 

 

UNTHA shredding technology GmbH, austriacki producent rozdrabniaczy przemysłowych klasy 

premium, zwiększył w minionym roku obroty do ok. 70 mln euro, ustanawiając tym samym nowy 

rekord w 50-letniej historii firmy. W 2021 r. w siedzibie firmy w Kuchl koło Salzburga pojawiło się 

52 nowych pracowników, Centrum Kompetencji Serwisowych zostało przeniesione do nowej 

lokalizacji, oraz rozbudowano centrum logistyczne. 

 

„Wraz z naszym wspaniałym zespołem nie tylko poradziliśmy sobie z wyzwaniami minionego roku, ale 

wykorzystaliśmy szansę na rozwój. Będziemy nadal inwestować w naszych pracowników, nasze 

zakłady oraz w badania i rozwój. Jako liderzy w dziedzinie technologii rozdrabniania nie mamy 

wątpliwości, że nadal będziemy podążać drogą innowacji, koncentracji na kliencie i absolutnej 

niezawodności”, mówi Alois Kitzberger, Dyrektor Generalny firmy UNTHA shredding technology. 

 

W minionym roku obrotowym firma specjalizująca się w rozdrabnianiu osiągnęła obroty w wysokości ok. 

70 mln euro, co stanowi wzrost o 10 mln euro w porównaniu z rokiem poprzednim i nowy rekord w 50-

letniej historii UNTHA. Poziom eksportu firmy wynosi około 90%. Wszystkie rozdrabniacze są 

projektowane, produkowane i montowane w zakładzie w Kuchl. W ciągu ostatniego roku do klientów z 

różnych gałęzi przemysłu trafiło ponad 400 maszyn. Wiele z nich to rozwiązania stworzone z myślą o 

specjalnych materiałach i dostosowanie do wymagań klienta. W przypadku rozdrabniaczy UNTHA 

udział produkcji własnej wynosi 80 procent, co jest zgodne z zobowiązaniem firmy do wytwarzania 

produktów „Made in Austria”. Maszyny te są wykorzystywane na całym świecie, na przykład do 

odzyskiwania surowców wtórnych, przetwarzania odpadów i drewna oraz ponownego przetwarzania 

odpadów w celu produkcji paliw alternatywnych. W ten sposób UNTHA wnosi istotny wkład w 

zrównoważoną gospodarkę recyklingową, chroniąc zasoby i minimalizując ilość odpadów. 

 

Inwestycje w zespół i zakład 

Duży popyt spowodował również rozwój zespołu: W 2021 r. w zakładzie w Kuchl obsadzono 52 nowe 

stanowiska, dzięki czemu łączna liczba pracowników wzrosła do 250 osób. Poczyniono również 

inwestycje w infrastrukturę i obiekty, takie jak centrum logistyczne i Centrum Kompetencji Serwisowych, 

które zostało przeniesione do nowej lokalizacji i przeszło gruntowną modernizację. Centrum oferuje 

obecnie 850 m² powierzchni dla inżynierów wsparcia technicznego oraz serwisu części zamiennych i 

napraw. Problemy klientów są szybko i kompetentnie rozwiązywane przez 30 pracowników. 
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„Chcemy się rozwijać w sposób zrównoważony. Początek roku był bardzo udany – globalny popyt na 

rozdrabniacze klasy premium był bardzo wysoki. Stale poszukujemy osób do naszego zespołu i 

planujemy skoncentrować się w szczególności na inwestycjach w badania i rozwój w 2022 r.”, mówi 

Alois Kitzberger. 

 

Innowacyjne technologie rozdrabniania 

Oprócz rozwoju nowych i istniejących rozdrabniaczy, firma UNTHA stawia na rozwój technologii 

cyfrowych w swoich maszynach. UNTHA GENIUS to inteligentne narzędzie do monitorowania stanu 

technicznego, które w czasie rzeczywistym analizuje wszystkie parametry rozdrabniacza. Rozwiązanie 

to informuje klientów o wszystkich ważnych procesach i wysyła dane ułatwiające podjęcie odpowiedniej 

decyzji bezpośrednio na smartfon, tablet lub komputer użytkownika. Precyzyjne monitorowanie stanu 

technicznego umożliwia optymalizację produktów i proaktywne planowanie działań konserwacyjnych. 

W 2022 r. eksperci UNTHA ds. rozdrabniania planują dodać do UNTHA GENIUS jeszcze więcej 

potencjalnych zastosowań, a także uruchomić cyfrowy portal dla klientów o nazwie „MyUNTHA”. 

  

UNTHA shredding technology 

 

50 lat niezawodności w technologii rozdrabniania 

 

UNTHA shredding technology opracowuje i wytwarza zoptymalizowane i niezawodne systemy rozdrabniania. 

Spektrum zastosowań sięga od odzysku wartościowych surowców do recyklingu, poprzez utylizację odpadów 

drewnianych, aż po przetwarzanie odpadów do poziomu paliw wtórnych. Dzięki temu firma ma swój istotny wkład 

w ochronę zasobów i zrównoważoną gospodarkę odpadami. 

 

UNTHA została założona w roku 1970 i ma swoją siedzibę w Kuchl koło Salzburga. Firma zatrudnia ponad 300 

wysoko wykwalifikowanych pracowników i poprzez sieć przedstawicieli handlowych obecna jest w ponad 40 krajach 

świata na wszystkich kontynentach. To powoduje. że UNTHA jest jednym z najważniejszych producentów w 

rozwijającej się i przyszłościowej branży. 

 

Kontakt dla prasy: 

Sandra Hribernik 

UNTHA shredding technology 

Kellau 141 

5431 Kuchl 

Tel.: +43 (0) 6244 7016 365 

Tel. kom.: +43 (0) 664 83 09 449 

E-mail: sandra.hribernik@untha.com 

Strona www: www.untha.com 
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